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XIX

Wstęp

Tematyka niniejszej publikacji koncentruje się na zagadnieniach związanych z świadczeniami nie-
należnie pobranymi na gruncie szeroko rozumianej pomocy społecznej, tzn. dotyczy zarówno
świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimen-
tacyjnego, dobry start, dodatków mieszkaniowych czy stypendiów szkolnych.

W publikacji zawarto zarówno uwagi teoretyczne dotyczące pojęcia świadczeń nienależnie po-
branych, w tym przesłanek materialnoprawnych warunkujących uznanie świadczenia za niena-
leżnie pobrane, jak i zagadnienia proceduralne. W odniesieniu do aspektów formalnoprawnych
w publikacji przedstawiono całą procedurę windykacyjną – począwszy od wszczęcia postępowania
w przedmiocie uznania świadczenia za nienależne pobrane, poprzez postępowanie wyjaśniające,
etap decyzyjny i wreszcie postępowanie egzekucyjne. W ramach przedmiotowych rozważań ujęto
również zagadnienia dotyczące terminu na wydanie decyzji w przedmiocie świadczeń nienależnie
pobranych, przedawnienia roszczeń czy potrącenia należności wynikających z wydanej decyzji.

Istotne znaczenie praktyczne mają także uwagi dotyczące zastosowania ulg w spłacie. Zagadnienia
związane z tym tematem omówiono odrębnie dla każdego z aktów prawnych normujących świad-
czenia pomocowe.

Drugim istotnym obszarem tematycznym publikacji są zagadnienia dotyczące świadczeń nienależ-
nych, których organ nie ma możliwości dochodzenia na płaszczyźnie przepisów administracyjno-
prawnych. Mowa o sytuacjach, w których miała miejsce wypłata świadczenia, a jedocześnie nie zo-
stały spełnione przesłanki warunkujące możliwość wydania decyzji administracyjnej w przedmio-
cie świadczenia nienależnie pobranego, co ma miejsce chociażby w przypadku błędu pracownika.
Wobec stale zwiększającego się zakresu zadań ośrodków pomocy społecznej, rosnącej liczby postę-
powań administracyjnych prowadzonych przez te organy oraz przeciążenia pracowników ośrod-
ków, sytuacje takie występują coraz częściej. Podstawą prawną dochodzenia roszczeń przez ośro-
dek mogą być wówczas wyłącznie przepisy ustawy – Kodeks cywilny oparte na instytucji bezpod-
stawnego wzbogacenia oraz świadczenia nienależnego. Zagadnienia związane w przesłankami
zastosowania tych regulacji oraz trybem dochodzenia zwrotu tego rodzaju należności również zo-
stały w niniejszej publikacji omówione.

Wywody zawarte w publikacji wzbogacono licznymi wzorami i przykładami, co zwiększa prak-
tyczny walor opracowania oraz czyni go przydatnym w codziennej pracy. Także liczne orzeczenia
sądów administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego czynią
prezentowane treści istotnym wsparciem dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Piotr Piskozub



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19526-swiadczenia-nienaleznie-pobrane-w-pomocy-spolecznej-piotr-piskozub

	wstep
	19526-swiadczenia-nienaleznie-pobrane-w-pomocy-spolecznej-piotr-piskozub-wstep
	2

